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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: V-19    

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Старозаветна историја спасења 

Наставна јединица: Исак и његови синови (број 19) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -упознати ученике са старозаветним личностима и догађајима; 

-указати ученицима на везу између старозаветних личности и Христа. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: -ученици ће моћи да наведу неке од најважнијих старозаветних 

личности и догађаја 

-ученици ће моћи да уоче везу старозаветних праотаца и патријараха са Христом. 

Афективни аспект: - ученици ће моћи да извуку моралну поуку из библијских приповести. 

 Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, метода слушања 

Наставна средства: Свето Писмо, папир са асоцијацијом, папири са библијским 

стиховима, наставни листићи за вежбање 
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Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Историја 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Исак Исак је син Авраама и Саре. 

Исав Исав је најстарији син Исаков. 

Јаков Јаков је млађи син Исаков. Он је наследио свог оца Исака. 

Рахиља Рахиља је Јаковљева жена. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве. 

 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва за почетак часа.  

 Деца решавају асоцијације (види прилог I). Анализа задатка. 
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Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, групни  

 На  табли пишем назив наставне јединице – Исак и његови синови и наглашавам 

да ћемо на данашњем часу научити о личности и најважнијим догађајима из живота 

Исака, Авраамовог сина.  

 Свака група добија папир са библијским стиховима који нам говоре о три 

различита догађаја из живота Исака (види прилог II). Деца читају библијске стихове а 

после неколико минута треба да одговоре на постављена питања (види прилог III).   

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

Представници група упознају ученике осталих група са догађајем из Исаковог 

живота који су проучавали а затим и одговарају на постављена питања. По потреби 

пружам додатна објашњења. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I: асоцијација 

А Б В Г 

1.САРА ТРИ МЕЛХИСЕДЕК ХЛЕБ 

2.АГАРА ПУТНИКА ИСУС ВИНО 

3.СТАРИ ЗАВЕТ АНЂЕЛИ ЦАР ПРАВДЕ СВЕШТЕНСТВО 

4.НОВИ ЗАВЕТ ГОСТОЉУБЉЕ ЦАР МИРА ЛИТУРГИЈА 

ЦРКВА СВЕТА ТРОЈИЦА ХРИСТОС СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ 

Коначно решење је АВРАМ. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     
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Прилог II: Женидба Исакова 

Сара, жена Аврамова, умрла је када јој је било 127 година. Сам Аврам, осетивши 

слабост свог здравља, решио је да ожени свога сина Исака, али никако не са хананејком, 

већ девојком из свог племена. Исак је напунио тада четрдесет година. Аврам позва свог 

најстаријег слугу Елеазара и рече му: "Закуни ми се пред Господом, Богом неба и 

земље, да нећеш одабрати сину мојему жену од кћери хананејских, међу којима живим, 

но пођи у моју родну земљу к племену мојему, и доведи отуда невесту Исаку, сину 

мојему". Елеазар даде заклетву и одмах крене на пут. Тада је био обичај, да женик даје 

родитељима дарове за невесту; што је богатија била невеста, то су богатији били и 

дарови (мираз). Елеазар узе са собом као поклоне разне скупоцене ствари и десет 

камила и отиде у Месопотамију, у град Харан, где је живео Нахор, брат Аврамов. 

Пришавши к граду, Елеазар се зауставио на кладенцу (извору). Дошло је и вече када 

жене обично долазе да захвате воду. Елеазар се почео молити Богу, говорећи: "Господе, 

Боже, господара мојега Аврама, пошаљи је сада према мени и учини милост господару 

мојему. Ево, ја стојим код извора, где кћери градских житеља долазе да захвате воде. 

Учини да та девојка, која на моју молбу нагне крчаг и пода ми да се напијем и каже: - 

пиј, ја ћу дати и камилама твојим да пију - да та буде одређена од Тебе за Исака". Није 

успео ни да оконча молитву Елеазар, када се ка извору спустила с крчагом на плећима 

прекрасна девојка, налила воду и пошла узбрдо. Елеазар је пришао к њој и рекао: "Дај 

ми да попијем мало воде из крчага твојег". Девојка рече: "Пиј, господару мој". И тада је 

спустила крчаг са рамена на руку своју и напојила га. Кад се Елеазар напио, девојка 

рече: "Ја ћу налити и за камиле, док се не напију све". Она је брзо изручила воду из 

крчага својег у појило, и отрчала опет на извор да налије воде, и налила је за све камиле 

његове. Елеазар је гледао на њу са чуђењем и ћутећи. Када су камиле престале да пију, 

Елеазар је узео златан прстен и две наруквице за руке, поклонио јој их, и упитао: "Чија 

си кћи? Кажи ми, има ли у дому оца твојега места да се преноћи?" Девојку су 

звали Ребека, и она одговори: "Ја сам кћер Ватуилова, сина Нахорова. У нас је много 

сламе и сточне хране и има места за ноћење". Елеазар се спустио на колена и захвалио 

се Богу, што је Он услишио молитву његову. Ребека је отрчала у свој дом, и све ово 

саопштила матери својој и свим укућанима. 

Исав и Јаков 
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Исак је имао два сина: Исава и Јакова. Исав је био искусан ловац и често је живео у 

пољу, а Јаков је био кротак и тих, живео је у шаторима, заједно са оцем и мајком. Исак 

је више волео Исава, који му је припремао храну од своје дивљачи, а Ребека је више 

волела Јакова. Исаву, као старијем сину, припадало је првородство, тојест преимућство 

над Јаковом у благослову од оца. И ето, једном се Исав вратио са поља уморан и гладан. 

Јаков је тада кувао себи чорбу од сочива. И рече му Исав: "Дај ми да једем". Јаков му 

одговори: "Продај ми своје првородство", јер му се силно прохтело, да се на њега 

односи благослов, дат од Бога Авраму, и да тако ревносно послужи Богу. Исав 

одговори: "ево, умирем од глади, шта ће ми то првородство?" Таквим одговором Исав је 

показао свој подцењивачки однос према благослову Божијем. Јаков рече: "Закуни се". 

Исав се заклео и продао своје првородство Јакову за чорбу од сочива. А када је Исак 

остарио и ослепео, тада је, осетивши да му се ближи крај живота, пожелео да 

благослови Исава, као старијег сина. Али, захваљујући лукавству, које је смислила 

Ребека, он је уместо Исава благословио Јакова. Исак је ускоро спознао своју грешку, али 

не обазирући се на њу потврдио је за Јакова свој благослов. Зато је Исав замрзео брата и 

чак га је хтео убити, па је Јаков морао да побегне из своје породице. По савету 

родитељском, он је отишао код родбине своје мајке у Месопотамију, у земљу 

Вавилонску, к њеном брату Лавану, да би живео са њим, док не прође гнев Исавов, и да 

би се при том и оженио неком од кћери Лаванових. 

Јаковово виђење тајанствене лествице 

На путу се Јаков зауставио у пољу да преноћи, ставио је под главу камен и уснио је. И 

ево, види он у сну: стоји лествица на земљи, а њен врх додирује небо. Ангели Божији се 

пењу и спуштају по њој, а на врху лествице стоји Сам Господ. И говори Господ Јакову: 

"Ја сам Господ, Бог Аврамов и Исаков. Не бој се! Земљу, на којој лежиш, Ја ћу дати теби 

и твоме потомству. И биће потомство твоје многобројно, као песак на земљи, и 

у семену твом благословиће се сви народи на земљи. И ево, Ја сам са тобом, и сачуваћу 

те свуда, куда год да пођеш, и вратићу те у ту земљу". Овде се под семеном или 

потомком његовим, кроз ког се благосиљају, тојест усрећуjу сви народи, 

подразумева Спаситељ. Лествица која сједињује небо и земљу, праображава Божију 

Мајку, кроз Коју је Син Божији, родивши се од Ње, сишао на земљу због спасења људи. 

Божија Мати, као та лествица, сјединила је небо и земљу. Пробудивши се Јаков је рекао: 

"Страшно је ово место: то је - дом Божији, то су - врата небеска". Камен, на ком је 
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спавао, он је поставио као споменик и излио је на њега јелеј (уље) за жртву Богу. То 

место он је назвао Ветиљ, што значи: дом Божији. После тога, са надом у помоћ 

Божију, он је спокојно продужио свој пут у Месопотамију. Јаков је дошао у Харан к 

Лавану, брату своје мајке (тј. к шураку). Јаков је саопштио Лавану о свему и остао је да 

живи и ради код Лавана. Лаван упита Јакова какву он жели плату за свој рад. Јаков се 

сложио да ради код Лавана седам година за његову кћер, Рахиљу, да би се потом 

оженио њом, јер он је њу заволео. Али Лаван је лукавством дао Јакову за жену не 

Рахиљу, већ своју старију  кћер Лију, правдајући се тим, да је такав закон у крају, да се 

не даје млађа кћерка пре старије. Тада се обманути Јаков сагласио да ради још седам 

година за Рахиљу. Кроз двадесет година Јаков се срећно вратио своме оцу, у земљу 

хананску, са великом породицом и имањем. А Исав, који одавно није видео свог брата, 

радосно је дочекао Јакова још на путу. Господ, је у посебним тајанственим приликама 

испитао силу Јаковљеву, дао му ново име Израиљ, што значи "бого-борац". И Јаков је 

постао родоначалник народа израиљског, односно јеврејског. 

Прилог III: питања по групама 

Женидба Исакова 

1. Кога је Авраам послао да пронађе жену за Исака? 

2. У коју земљу је отишао Елеазар? 

3. Кога је Елезар одабрао за Исакову жену? 

4. На основу којег догађаја је избор пао на Ревеку? 

Одговори: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Исав и Јаков 

1. Ко су били Исав и Јаков? 

2. Чиме се бавио Исав а чиме Јаков? 

3. Ко је требало да наследи Исака и зашто? 

4. Ко је наследио Исака. Опиши тај догађај. 
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Одговори: 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Јаковљево виђење тајанствене лествице 

1. Какво виђење је имао Јаков? 

2. Код кога је он отишао и чиме се тамо бавио? 

3. Да ли је Јаков радио за плату или за нешто друго? 

4. Кога је оженио Јаков? 

Одговори:  

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

 

 

 


